
حححتى جوفه في يدخلون أي بالسنسان يتلبسون وربما الجن من يكون قد 
(( بقوله هذا إلى تعالى الله أشار وقد ويؤذوسنه فيصرعوسنه كاللباس يكون

نن ذذني لل نن ا للنو لك أأ نبيي ا ننييي رر نن ل ال لميينو لقنو لل نني نميي ا ذإ لم نك لقيينو ذذ ي نني لليي له ا لطيي لب نخ نت نني
لن نط ا أي لش نن ال رس ذميي نميي أل الححذي المصححروع مثححل يعنححي]275)[البقححرة:) ا

الملحححده إل ينكره ل للسنس الجن صرع أي الصرع وهذا الشيطان صرعه
هححذا إلححى يصلوا لن : " إسنهم المعاد زاد في الله رحمه ابن القيم قال كما

صححرع إلححى الصرع أسنواع جميع ويحيلون ينكروسنه فجعلوا الصرع من النوع
بالمشححاهدة معلححوم للسنس الجن " وصرع ذلك أشبه وما والمخ العصاب

اا ويخححاطب يصححرع مححن شححوهد لسنححه ؟ ذلك كيف المكابر إل ينكره فل أيض
أئمححة يححد علححى ذلححك وجححرى واضحححة صريحة مخاطبة صرعه الذي الجني

هححذا يومنححا إلححى وغيرهححم ابن تيميححة اللسلم وشيخ أحمد كالمام اللسلم
الجنححي فوعظ الله رحمه ابن تيمية اللسلم شيخ إلى بمصروع مرة جيء
امححرأة وكححاسنت أحبححه : إسنححي وقححالت : اخححرج له وقال وسنصحه صرعه الذي
: شححيخ وقححال أحبححه : إسنححي قححالت امححرأة الرجححل صححرعت ، صححرعته التي

مكححة إلححى تحملححه كيف به أحج أن أريد : إسني فقالت يحبك ل لكنه اللسلم
شححيخ ضححربها ثححم تتعظ فلم وعظها ثم معك يحج أن يريد ل إسنه : إسنه فقال

: حححتى يقححول المصححروع هححذا رقبححة علححى يضربها جعل ابن تيمية اللسلم
تخرجححي : ل فقححال للشححيخ كرامة أخرج أسنا فقالت الضرب من يدي تعبت

الرجل فأفاق تعود أل على فخرجت ورلسوله لله طاعة أخرجي لي كرامة
؟ ابن تيميححة اللسلم الشيخ حضرة إلى بي جاء الذي ما لما قال أفاق لما

ل هذا من بشيء أحسست ما : والله قال كذا وفعل كذا فعل قد له فقيل
المعححاد زاد فححي ابن القيم ذكرها القصة وهذه ضربني أسنه ول خاطبته أسني
عن ذلك مثل ورد وقد ثقة كذلك اللسلم وشيخ ثقة القيم وابن شيخه عن

اا أحمد المام السنس عن مستترون غيبي : عالم تعريف فيه سنقول الجن إذ
مسلم ومنهم قالسط ومنهم ذلك دون ومنهم صالح ومنهم يظهرون وربما

السنة وفي القرآن في ثبت هذا كل ويتقيئون ويبولون ويشربون ويأكلون
نن ((:  يقول طيب سنعم ذم رن نو ذج أل أن ا لل نم نم أع نن نني أييي ذه نب أني ند )) (( ميين) ) ننييي

العححراب مححن محلهححا ومححا موصول السم فهي يديه بين يعمل الذي بمعنى
ؤخر مبتحدأ أسنهحا علحى الرفحع محلها يكون أن يحتمل ن وخحبره م الجحن م

يعمححل مححن الجنححي من له ولسخرسنا يعني سنعم سنصب محل في أسنها ويحتمل
التقححدير بيححن المححر دار إذا أسنححه قاعححدة ذكرسنا سنحن ؟ أولى وأيهما يديه بين

يحذف لم الكلم أن الصل ، الصل لسنه أولى التقدير فعدم التقدير وعدم
مقححدم خححبر ومجححرور ) جححار) الجيين (( من فنقول هذا وعل شيء منه

؟ مححن ) يححدي) نيدنيه بين نيعمل (( من مؤخر ) مبتدأ) نيعمل (( ومن
ذن(( لكن أمامه يعني لسليمان يدي أذ ذإ ذب ذه   رب كوسني هنا والذن ربه ) بأمر) نر
الجححن لسححخر اللححه أن يعنححي الكححوسني اللححه بححإذن كوسني الذن ؟ شرعي ول

شححرعي إذن إسنححه يقححال وقد الكوسني بأمره بإذسنه لسليمان يدي بين يعملون
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أن(( قوله بدليل نم نو أغ   ذز أم نني له أن أن ذم نن ا نع ذر أم له نأ أق ذذ أن لن ذب ذم نذا ذر نع ذعي لسيي ال
ومنححه أقححرب وهححذا يميححل أي يمححل وقيححل ) يعححدل) نيزغ (( ومن  قال))

) يعنححي) منهم نيزغ (( من السماء ولسط عن مالت أي الشمس زاغت
بطاعححة أي بطححاعته الجن ) أي) (( له بطاعته ) له) أمرن ا (( عن يميل

له((  لسليمان أق ذذ أن لن ذب ذم نذا ذر نع ذعي لس (( نييذقه الخححرة في النار  أي)) ال
الشححرط وفعححل الشححرط جححواب ) لسنهححا) (( من ؟ جزمهححا الححذي ) مححا)

له(( ) ) (( نيزغ أق ذذ أن لن ذب ذم نذا ذر نع ذعي لس يححذوق حححتى بالنار سنعذبه  أي)) ال
وقيححل الخرة : " في المؤلف قال ؟ الخرة ول الدسنيا سنار هذه وهل عذابها

أسنححه هل أعلم والله تحرقه ضربة منها بصوت ملك يضربه " بأن الدسنيا في
علححى النار في بتعذيبهم له أذن لسليمان أو ملك بوالسطة الدسنيا في عذابه

لسليمان بطاعة وتعالى لسبحاسنه الله أمر عن الجن من يزغ الذين حال كل
الححدسنيا فححي إسنححه قلنا إذا ولكن الخر في وإما الدسنيا في إما بالنار يعذب هذا
بسححوط يضححربه ملححك " إسنححه المؤلف قال كما المر يكون أن يتعين ل فإسنه
. سنعم أعلم والله " سنعم يحرقه حتى منها

: .......؟ الطالب
. بالنص : المعروفة الشيخ

: ......؟ الطالب
يقححول المعروف ، مألوف غير التعبير هذا أقول إي لسبعية : كلهما الشيخ
. وجهه يبين ما بالرفع قراءة وفي

اا وإيمححان طاعة للجن وجل عز الله أمر إن قلنا : إن الطالب لححه وتصححديق
 ؟ كوسني أمر

. سنعم كوسني إذن سنعم لهم : إذن الشيخ
وجححل عححز للححه عبححادة .....يعنححي لسححليمان طاعتهم يعني : أليس الطالب
......؟
(( ومن قوله ويؤيده شرعي إذن احتمال فيه أن قلنا ولهذا : بلى الشيخ

) .) أمرن ا عن منهم نيزغ
: .....؟ الطالب
. الول يمنع ما لكن أرجح : هذا الشيخ

ن الرجحل تلبحس المرأة والعكس مرأة به يتلبس : يقال الطالب الجحن م
؟ هذا صحيح
ال ويكون رجل بالرجل يتلبس قد صحيح هو ما : ل الشيخ اا مث بسبب مولع

. بالعكس وكذلك اللسباب من
 ؟ لسليمان النحاس إذابة فائدة : ما الطالب
اا كححان إذا يعنححي شححاء مححا فيححه يعمححل أسنححه : فائدته الشيخ المححاء مثححل ذائبحح

. سنعم يشاء كيف فيه يتصرف
: ......؟ الطالب
. ألسألك ؟ الرحمن آخر تقرأ أما : طيب الشيخ
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: .... الطالب
أن : إقرأ الشيخ نم ذل نو نف ((  نم نخ ا نق ا ذه نم رب ذن نر نت ا لن إقححرأ]46)[الرحمححن:) نج

. إقرأ ) إقرأ) خ اف (( ولمن
أن:  الطالب نم ذل نو نف ((  نم نخ ا نق ا ذه نم رب ذن نر نت ا لن ) .) نج
ر ي بعححدها اللححي : إقححرأ الشيخ نأ ذب نف ذء ((  نمي ا آل لك رب ذن نر نب ا رذ نكي )[الرحمححن:) لت

مححن يستفيدون ل الجن كان إذا طيب ؟ لمن يعود ربكما في الخطاب]47
ر ي بقوله خطابهم فائدة فما الجملتين هاتين نأ ذب نف ذء ((  نم ا آل لك رب ذن نر نب ا رذ نكيي لت

أم اليححات سنفس في قال إسنه ثم  ؟)) نل لن ((  لهيي أث ذم أط سس نني أم ذإنيي لهيي نل أب نول نق
نن اا وهذا]74)[الرحمن:) نج ا هححو وهححذا الجنححة يدخلون أسنهم على يدل أيض

فححإسنه  منهححم فالكححافر النار دخولهم أما العلماء جمهور عليه اللي الصحيح
هححو فهذا الجنة المؤمن دخول وأما القرآن في عليه الله سنص لسنه بالتفاق
. العلم أهل جمهور عليه الذي الصحيح
نني ا تعالى : ....قوله الطالب نن ا ((  نم أنو لبنوا نق ذجي ني نأ ذع ذه ندا لليي لنيينوا ال ذم ذه نوآ ذبيي

أر ذف أغ أم نني لك أن نل أم ذميي لك ذب لنيينو أم لذ لكيي أر ذج لني أن نو بب ذميي نذا بم نعيي ذلييي )[الحقححاف:) نأ
...؟]31

) .) الجنة (( ونيدخلنوا قال ما يمنع ما : سنعم الشيخ
: .... الطالب
دليححل فيها هل لكن الجنة يدخلوا أن دليل فيها ما الية هذه : طيب الشيخ

إل هنححاك فليححس العححذاب مححن أجيححر محن لن ؟ ممنحوع الجنححة دخولهم إن
. جنة وإما سنار إما داران إل فيها ما الخرة دار داران

: ....... الطالب
من على تدل كثيرة آيات وفيه دارين إل فيه ما دام ما يلزم ، ل : ل الشيخ

اا وعمل آمن . طيب المأوى جنات فله وصالح
نن تعالى الله قال  نم ا أي نل لس ذل نو نح ((  ررني نه ا ال وو لد سر لغ أه نه ا نش لح نوا نر سر نو أه نشيي
الكوسنيححة المور بعض يسخر قد تعالى الله : أن الكريمة الية فوائد ) من)

كمححا يصرفها أن يستطيع أحد ل تعلمون كما الريح لن له آية عباده لبعض
قححد اللححه أن هححذا مححن فيسححتفاد بححأمره تجري له لسخرت ولسليمان يشاء

مثل يأتي أن يمكن وهل كهذا عباده لبعض آية الكوسنية المور بعض يسخر
الله أن الخلفاء بعض عن ذكر وما يمكن ل أسنه الظاهر ؟ الرلسل لغير ذلك

صحححته فححي هححذا فححإن جنده وتنقل يشاء كما يأمرها الريح له لسخر  تعالى
أن صحححيح للوليححاء كرامححة تكححون ل السنبياء آية مثل أن والظاهر سنظر فيها

الظححاهر كهححذه الكححبيرة اليححات أمححا للوليححاء كرامة تكون السنبياء آية بعض
. تكون ل أسنها أعلم والله
نه ا(( قححال كمححا عظيمححة لسرعة للريح : أن الكريمة الية فوائد ومن وو لد لغ

سر أه نه ا نش لح نوا نر سر نو أه ) .) نش
ة اليحة فوائحد ومن  ابت وهحذا الجحن : وجحود الكريم والسحنة بالكتحاب ث

ويحكححم القححرآن كححذب فقد الجن وجود أسنكر من ولهذا المسلمين وإجماع
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اليححة فوائد من سنقول ؟ يعملون ل أو للسنس يعملون الجن هذا لكن بكفره
نن((  لقوله للسنس يعملون الجن أن الكريمة ذم رن نو ذج أل أن ا لل نم نم أع نن نني أييي نب

أنيه ند رلسحالته وعلححى سنبوته على دالة له آية يديه بين عملهم أن ) ولشك) نني
يعملححون إسنهححم :" سنعححم اللسلم شيخ يقول ؟ السنبياء لغير يعملون هل لكن
" الشححرك لسححببه يكححون أن إمححا لسبب له السنبياء لغير وعملهم السنبياء لغير

مححن فيعبححد يشرك أن تأمره أو فيعبدهم يشرك أن تأمره الجن أن بمعنى
فيحبححوسنه السنسحان هححذا يعشقون أسنهم لسببه يكون وقد واحد هذا يعظموسنه

اا ال لكن لله ليس يعني حب أسنهححم ومنهححا ذلححك أشححبه ما أو صورته لجمال مث
فححأحبوا صححالحين لكوسنهم لله محبة له يعملون ذلك ألسباب من له يعملون

: " إن اللسححلم شححيخ يقححول لححه عملهم سنعم له فعملوا الصالح الرجل هذا
اا له عملوا اا أمر اا ذلححك كان محرم آذيححة فححي يسححتخدمهم كححأن مثححل حرامحح

أو إبلححه ينفححرون أو يروعوسنه معين شخص على العتداء في أو المسلمين
مححن أو المعصححية بطريححق بهححم السححتعان " فإذا حرام فهذا ذلك أشبه فيما
اا ذلححك كان المعصية أجل المححر فححي بهححم السححتعان إذا أمححا شححك بل حرامحح

إن قلححت فإن الغير على عدوان وعن شرك عن خل إذا به بأس فل المباح
يي يشكل المعصية غير في بهم اللستعاسنة بإباحة القول (( تعححالى قوله عل

نر نني ا نش أع رن نم ذج أل ذد ا أم نق لت أر نث أك نت أس نن ا ذس ذم ذلنيي نل ا نقيي ا أم نو له لؤ نييي ا ذل أو نن نأ ذميي
ذس ذلن نن ا ا لب نع نر نت أم نت أس نن ا ا لض أع بض نب أع نب نن ا ذب أغ نل نب ننيي ا نو نل نج ذذ ي نأ لليي نت ا أليي لج ننيي ا نأ نل

نل لر نق ا لن ا أم ال لك ننوا أث نن نم ذدني ذل نه ا نخ ا لل ذفي نء نم ا ذإ له نشيي ا لليي لن ال نك ذإ لبيي سم نر ذكييي نح
سم ذلي الجححن يسححتمتع أن يجححوز ل أسنححه هححذا ظححاهر فححإن]128)[السنعححام:) نع

ذكححر وقححد به بأس ..... فل ذلك على فالجواب ؟ بالجن السنس ول بالسنس
عمححوم علححى الدللححة إيضححاح كتححاب وفححي النبححوات كتححاب فححي اللححه رحمه

الخبححار فححي ينتفعححون ربمححا بأسنهم السلف عن واضحة أشياء ذكر الرلسالة
بعض عن قضايا سنسمع فإسننا بذلك شاهد الواقع والمر البعيدة الشياء عن

وعححدم شححركهم وعححدم صححلحهم مححع يريححد مححا علححى وإن الجنة أن الناس
؟ السنسححي علححى الجنححي يعتححدي أن ممكححن هححل قلت فإذا طيب معصيتهم
سنعححم ؟ الجنححي علححى السنسححي يعتححدي أن يمكححن وهححل يمكن سنعم فالجواب

اا فظححاهر الول أمححا يمكححن اا السنححس علححى يعتححدون الجححن أن كححثير أحياسنحح
اا الححبيوت فححي وربما بل الطرقات في يروعوسنهم عليهححم يفسححدون وأحياسنحح

اا شئوسنهم اا بالحجارة يرموسنهم وأحياسن شيء وهذا بالصوات يؤذوسنهم وأحياسن
ربمححا السنححس وكححذلك مشححاهد واقححع أمححر لسنححه بالححدليل طلب إلى يحتاج ل

اا أن فلو الجن على يعتدون لكححان بححروث السححتجمر أو بحجححر الستجمر أحد
اا أن فلو سنعم ذلك اا أن فلححو غلطححت أسنححا بعظم الستجمر أحد السححتجمر أحححد

اا لكان بروث أو بعظم الجححن طعححام العظححم لن ؟ لمححاذا الجن على معتدي
طيب الجن على السنس من عدوان هذا في فيكون دوابهم طعام والروث

طلححب إلححى يحتححاج ول سنعححم ؟ السنس بدب في الجني يدخل أن يمكن وهل
وشححهده وتححواترت الخبححار بححه ثبتححت محسححوس واقححع أمر هذا لن الدليل
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إليهححم يححؤتى ابححن تيميححة اللسححلم وشيخ أحمد المام أن ذكرسنا وقد الناس
اا ويضححربوسنه صححرعه من على الخطاب ويكون فيخاطبوسنه بالمصروع أيضحح

وفححي المصححروع علححى ل الصارع على أي صرعه من على الضرب ويكون
نن تعححالى لقححوله ذلححك إلححى يشححير مححا القرآن ذذني لل نن (( ا للنو لك أأ نبيي ا ننييي رر ل ال

نن لمنو لقنو لل نني نم ا ذإ لم نك لقنو ذذ ي نني لليي له ا لطيي لب نخ نت لن نني نط ا أي لشيي نن ال رس) ذميي نميي أل )ا
أي الجححن مححن مححس بححه يقححال ولهححذا الصرع معناه والمس]275[البقرة:

ول يحححس ل مخبححل يكون يعني المس من الشيطان يتخبطه والذي صرع
المجححاسنين كمثححل قبححورهم مححن يقومححون هححؤلء إن العلححم أهل قال يعرف
شححيخ قححال فقححد لهححذا النححاس بعححض إسنكححار وأما الشياطين أصابتهم الذين

الشححرع مححن يعلمححون ل ذلك أسنكروا الذين الفللسفة هؤلء : " إن اللسلم
بالشححيء إل يقححرون ول عنهم غاب ما ينكرون فهم الشرع أهل يعلمه كما

اا عليهم وأسنكر المحسوس اا إسنكار . المعاد زاد في عظيم
ة الية فوائد ومن اهدون الجحن : أن الكريم اهدون قحد أو يش ممكحن يش

أن(( قوله من ؟ أين من الية مفهوم لل نم نم أع نن نني أي ذه نب أني ند الظححاهر ) فححإن) نني
. أمامه يعني لسليمان يدي بين يعملون وهم يشاهدون أسنهم
تمححام ومن عذبوا خالفوا إذا أسنهم بمعنى مكلفون الجن : أن فوائدها ومن
أمححر فهححذا خححالفوا إذا يعححذبون كوسنهم أما سنعموا وافقوه إذا أسنهم الله عدل

المححؤمنين دخححول وأمححا النححار يححدخل كححافرهم وأن العلماء بين عليه متفق
لقححوله الجنححة يححدخلون أسنهم والصواب العلماء بين خلف ففيه الجنة منهم
أن والسنححس الجححن يخححاطب وهو الرحمن لسورة في تعالى نم ذل نو نف ((  نخيي ا
نم نق ا ذه نم رب ذن نر نت ا لن ر ي* نج نأ ذبيي نف ذء ((  نميي ا آل لك رب ذن نر نب ا رذ نكيي 46:4)[الرحمححن) لت

ذلححك أثنححاء فححي وقححال الجنححة فلهححم اللححه خححافوا إذا الجن هؤلء فيكون]7
أم نل لن ((  له أث ذم أط سس نني أم ذإن له نل أب نن نول نق (( ول وكلمححة]74)[الرحمن:) نج ا
هححو وهححذا الجححن مع ؟ من مع تتنالسب وإسنما السنس مع تتنالسب ) ل) ج ان

صرفهم الذين الجن عن تعالى قوله ذلك يعارض ول المتعين الحق القول
قححومهم إلححى ولوا حين القرآن يستمعون ولسلم عليه الله صلى للنبي الله

للنوا منذرين نق ا نن ا نني ا ((  نم أنو لن ا نق نن ا ذإ أع ذم بب ا نس نت ا نل ذك ذز أن أن لأ ذد ذميي أعيي نسيي ى نب لمنو
بق ا رد نص نم ا لم نن ذل أي ذه نب أني ند ذد ي نني أه نل ى نني رق ذإ نح أل نليي ى ا ذإ بق نو ذرنييي بم نط ذقي نت أسيي * لم

نن ا نني ا نم أنو لبنوا نق ذجي ني نأ ذع ذه ندا لل لنيينوا ال ذم ذه نوآ أر ذبيي ذفيي أغ أم نني لكيي أن نل أم ذميي لك ذب لنيينو لذ
أم لكيي أر ذج لني أن نو بب ذميي نذا بم نعيي ذلييي إذا اللححه إن فيقححال]30:31)[الحقححاف) نأ

ليححس الخححرة لن الجنححة يححدخلوا أن ذلك فلزم الليم العذاب من أجارهم
اا ولبححد الجنححة دخححل النححار من سنجا فمن النار أو الجنة هما داران إل فيها إذ

صححلتهم أن بمعنححى السنححس كتكليححف تكليفهححم هححل لكححن مكلفححون الجححن
هححذا فححي ؟ عنححا يختلفححوا أو كحجنححا وحجهححم كصححيامنا وصححيامهم كصححلتنا
:  احتمالن
اا به كلفوا ما يكون : أن أحدهما دام محا وجحه كحل محن به كلفنا لما مساوي

اا ولسححلم عليه الله صلى الرلسول السححنة تححأت ولححم والسنححس للجححن مبعوثحح
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محاهي علحى إجرائهححا ؟ إيحش فالواجب والجن السنس أحكام بين بالتفريق
. لسواء حد على والجن السنس حق في ثابتة الحكام هذه تكون وأن عليه

عليححه هم لما موافقة للجن بالنسبة الواجبات تكون : أن الثاسني والحتمال
عححز اللححه لن للسنححس مسححاويين يكوسنححوا أن هذا على يلزم فل لهم منالسبة

ال المريححض فهذا له شرعت لمن منالسبة أحكام يشرع وجل عليححه هححل مث
والفقيححر الطعححام ففرضححه مرضه على يجازى ل المريض كان إذا ؟ صوم
اا الشححرائع اختلف كححان فلمححا حححج عليححه وليححس زكححاة عليححه ليححس ظححاهر

اا الشححرائع تكححون أن يلححزم فححإسنهم أحححوالهم لختلف للسنححس بالنسبة أيضحح
: " اللسححلم شححيخ قححال كما لشك الجن لن السنس عن الجن في مختلفة

كحقيقححة ليسححت فحقيقتهححم والحقيقححة الحححد فححي للسنححس مخالفون الجن
كححاسنوا فححإذا البشححر وطاقححات كحححدود ليسححت وطاقححاتهم وحدودهم البشر

فححي لهححم المخححالفين يكححون أن لححزم والحقيقححة الحد في للبشر مخالفين
كالتوحيححد يمكححن ل ما أما فيه الختلف يمكن فيما وهذا الشرعية الحكام

أن اليقيحن علححم سنعلححم أمحر فهحذا ذلك أشبه وما الرلسالة أصل ، والرلسالة
المسححائل علححى الكلم لكححن الحكححام تلححك فححي للسنححس مسححاوون الجححن

فيهححا فالمسححألة أحححوالهم بححاختلف المخاطبون فيها يختلف التي الفرعية
بهححا كلححف الححتي الحكام بأن جزم الله رحمه اللسلم شيخ ولكن احتمالن

الجملححة فححي مكلفححون وأسنهححم السنححس بهححا كلف التي الحكام تخالف الجن
. طيب الله عند والعلم السنس يساووا أن بدون

نن الجديد الدرس في وجل عز الله قال ثم   للنو نم أع نني له ((  لء نم ا نل نش ا أن نني ذم
نب ذرني نحيي ا وهححذا لسححليمان ؟ ) لمححن) لييه (( نيعمليينون آخححره ) إلححى) نم
: قيححل ) كححأسنه) نيييدنيه بييين نيعمل من الجن (( ومن لقوله كالتفصيل

نن وقال ففصل ؟ يعملون ماذا للنو نم أع نني له ((  لء نم ا نل نش ا أن نني نب ذميي ذرني نحيي ا )) نم
(( م ا قححوله وهححو الموصححول اللسححم فححي للبهححام مبينححة ) بياسنية) (( من
اا سنعلححم وسنحححن موصححول ) السححم) (( م ا ) يعنححي) نيش اء اللسححم أن جميعحح

(( ميي الح ) بيان) مح ارنيب (( من فقوله المبهمة اللسماء من الموصول
بححدرج إليها يصعد مرتفعة : " أبنية المؤلف ) يقول) مح ارنيب (( من) )

منيعححة ألسححوار ذات مرتفعححة أبنية عن عبارة فالمحاريب المحاريب " هذه
أل داود فححي تعححالى اللححه قححال نهي نو نك ((  نتيي ا لأ نأ نبيي ذم نن أصي نخ أل أذ ا لروا ذإ لنو نسي نت

نب نرا أح ذم أل نل(( واحد هذا طيب]21)[ص:) ا ذثي نم ا نت وهححو تمثححال ) جمححع) نو
اتخححاذ يكححن ولححم ورخام وزجاج سنحاس من صور أو بشيء مثلته شيء كل

اا الصور مثححال عححل صححور مححا وهححو تمثححال جمع التماثيل شريعته في حرام
وعلححى لححه تمثححال يقححال فإسنه آخر شيء مثل على صور ما فكل آخر شيء

للشجرة جسم من وسنحتها الشجرة صورة صور لمن سنقول أن فيمكن هذا
اا سنحت لمن سنقول وكذلك اا أو خشححب والمؤلححف تمثححال هححذا إن سنقححول حجححر

ال كان " ما بالتماثيل المراد بأن جزم اا أي قححال " ولهذا لحيوان تمثا صححور
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ورخححام وزجححاج سنحححاس من صور أو التمثال أصل هذا مثلته شيء كل سنعم
الصححور اتخححاذ يكححن " ولم يقول كذلك والرخام والزجاج معروف النحاس

اا يحرم ما تماثيل بالتماثيل المراد أن على مبني " وهذا شريعته في حرام
يكححون أن يلزم ل هذا إن سنقول ولكن وغيره إسنسان من كالحيوان تصويره
من رقى مما له ينحتوا أن الجائز فمن الحيوان صور هي بالتماثيل المراد

إن ويقححال شححجر صور على أشياء له ينحتوا أن والرخام والزجاج النحاس
صححورة علححى سنخلححة صححورة علححى يجعلوهححا مجسمات الن فيها تمثال هذا

تمثححال ؟ ل ول تمثححال هححذا سنقححول ذلححك أشححبه وما قصر صورة على لسيف
اا وفيه أشححبه مححا أو بقر أو جمل أو ألسد حيوان صورة على مجسمات أيض
اا هذا ذلك ميين نيشيي اء (( م ا قححوله كححان إن سنقححول الن فنحن تمثال أيض

فنحتححاج وغيرها والشجار الحيوان لتمثال عام ) إسنه) وتم اثيل مح ارنيب
ليسححت شححريعته فححي الصور أن وهو المؤلف به أجاب بما سنجيب أن حينئذ
اا الححتي التماثيل تكون أن الممكن من إذ لزم غير المر دام ما ولكن حرام

(( سنعم الجواب هذا إلى حاجة فل تصويرها يجوز أشياء تماثيل بها يأمرهم
بن نف ا ذج ذب(( جفنة ) جمع) نو ننوا نج أل نك ا كححبير حححوض وهححي جابيححة ) جمححع)  

بن(( سنعم يجتمع نف ا ذب ذج ننوا نج أل يوضححع الححتي الصحفة ؟ هي ما ) الجفان) نك ا
الكححبير الحححوض هححي والجابيححة جابيححة ) جمححع) (( ك الجنواب الطعام فيها
بب يسححموسنها البرك يسمون الن حتى جابية تسمى البركة ومنه هححذه جححوا

يقحول سنعححم والسححعة كححبيرة جفحان الكريمححة اليححة تقتضححيه ما على الجفان
" منهححا يححأكلون رجححل ألححف الجفنة على : " يجتمع لسعتها لنا يبين المؤلف

هححذا دون يكححون وقححد هححذا مححن أكححبر المر يكون وقد واقع يكون قد وهذا
الجححواب مثححل ؟ إيش مثل وكبرها ولسعتها بعظمها الجفان هذه أن المهم
بر((  البرك يعني الكبيرة الحواض وهي لدو لق بت نو ني ا ذسيي لهححا ) ثابتححات) نرا

بالسححللم إليهححا يصعد باليمن الجبال من تتخذ أماكنها عن تتحرك ل قوائم
قححدر جمححع والقححدور الثححابت الرالسححي العلماء ) قال) راسي ات (( قدور

فحي رالسحية كحبيرة لكبرهحا رالسحية كحاسنت وإسنمحا الطعام فيه يطبخ ما وهو
القححدور أن والعححادة ويقلبها يتناولها أن أحد يستطيع ل لكبرها فهي الرض
وعزمهححا ولسححعتها لكبرهححا هححذه لكححن مقلبححة منقولححة ؟ منقولححة ول رالسية
؟ بححالقوائم المححراد " مححا قححوائم : " لهححا المؤلححف وقححول تتحرك ما رالسية

مححن " تتخححذ اللححه رحمححه يقححول يعنححي أرجححل عليهححا تنصب التي المناصب
القححدور كاسنت وإن الجبال من متخذة أسنها بلزم ليس " هذا باليمن الجبال

وتكححون تنحححت ممكححن الحجححار مححن وكذلك والحديد النحاس من تتخذ قد
اا اا تجعل أن وممكن سنعم قدر بلزم ليححس ولكححن الفخححار منهححا وتتخححذ طينحح
وقلنححا  ذلححك غيححر ومححن الحجححار ومححن والنحححاس الحديححد مححن تتخححذ يعني

للنوا(( نم أع نل(( ) يا)  ا ند  آ لو برا((  اللححه ) بطاعححة) ندا أك مححا علححى ) لححه) لش
سنصححب محححل فححي ) جملة) (( اعملنوا أن الله رحمه المؤلف أفادسنا آتاكم
) فهححي) داود (( آل وأمححا داود آل اعملححوا قلنححا التقححدير محححذوف لقول
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وقرابتححه ذريتححه هنححا داود آل ، داود آل يححا أي المحذوفة النداء بياء منصوبة
علححى أسنعم عظيمة بنعم داود قبيلة ، القبيلة هذه على أسنعم تعالى الله لن

با وقححوله لسححليمان ابنححه وعلححى أبيهم بتقححدير المؤلححف ) أفادسنححا) (( شكر
با أن علححى للححه الشححكر مفعححول وأن أجلححه مححن ) مفعححول) (( شييكر

بطاعححة اعملححوا يعنححي اسنتبهححوا الله بطاعة تقديره ) محذوف) (( اعملنوا
با تكححون أن ويحتمححل للححه الشححكر ؟ إيححش لجححل بححه ) مفعححول) (( شكر

الوجه هذا ولكن الطاعة هو والشكر الشكر اعملوا ) يعني) (( اعملنوالح
مفعححول سنقححدر أن لبححد فححإسنه الول الححوجه علححى أما التقدير من فيه سنسلم

فححي المنعحم بطاعححة : القيححام بحأسنه العلمحاء عرفححه ) الشحكر) (( اعملنوا
سنعمححة مححن بححك مححا أن تعتقد فأن القلب في أما والجوارح واللسان القلب
النعمححة تذكر ل بالنعمة الله على تثني فأن اللسان في وأما الله من فهي

اا لسححبحاسنه اللححه بطاعححة تقححوم فححأسنت الجححوراح وأما الناس على بها افتخار
والفححرق العمححوم لسححبيل علححى بطاعته أو النعمة بتلك يختص فيما وتعالى

فححإذا النعمححة بهححذه يختححص فيما الله بطاعة تقوم أن قلنا إذا وهذا هذا بين
عصححيت فحإذا ذلك أشبه وما والسنفاق الزكاة فشكره بمال عليك الله أسنعم
الشححكر إن قلنا إذا أما المال بشكر تقوم لن إسنك يقال ل ذلك غير في الله
إذا السنسححان فإن غيرها وفي النعمة بهذه يختص فيما الله بطاعة تقوم أن

اللححه يعصححي ولكنححه الكامححل الححوجه علححى بحقححه وقححام بالمححال عليححه أسنعم
سنقحول قحد ولكن بشاكر ليس هذا إن يقال أخرى أمور في وتعالى لسبحاسنه

:  سنوعان الشكر إن
وفححي فيه عليه به أسنعم فيما المنعم بطاعة يقوم الذي : وهو مطلق شكر
. غيره

بمححا قححام إذا الشححاكر هذا فيكون المعينة النعمة بهذه : مقيد خاص وشكر
اا المعينة النعمة هذه في عليه يجب الشححكور وصححف يعطححي ل لكنه شاكر

الصححرار مححع الححذسنب من تصح التوبة أن التوبة في لنا لسبق ما ذلك وسنظير
. الملطلقة التوبة لفظ التائب يستحق ل لكن غيره على
سل((  تعالى الله قال ذلي نق أن نو ن ي ذميي ذد نبيي ا لر ذع لكنو لشيي بطححاعتي  العامححل)) ال

اا لن مححؤخر مبتححدأ والشححكور مقححدم ) خححبر) (( قليييل لنعمححتي شححكر
عبححادي مححن .....والشححكور شكور قليل بأسنه الشكور عن الخبار المقصود

صحار عليححه قححدم فلمححا بعده بما متعلق ) هو) عب اد ي (( من وقوله قليل
قليححل عبححادي مححن كححوسنه حححال الشححكور يعنححي الحححال علححى سنصب بموضع
آدم فبنححو ضححالون هححم بل شكور غير ؟ إيش آدم بني أكثر أن ذلك وتعليل
ولشححك الجنححة في وواحد النار في وتسعون وتسعة تسعمائة منهم يكون

اا إن ال يكححون المائححة إلححى سنصححب إذا واحححد )) عبيي اد ي (( من وقححوله قلي
للكححافرين الشححاملة العامححة ؟ الخاصححة ول العامححة هنححا بالعبوديححة المححراد

. وللمؤمنين
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لم ا  نل نف نن ا ((  أي نض ذه نق أي نل نت(( لسليمان على ) أي) نع أنو نم أل إلححى مات ) أي)  ا
قضححاء هنححا والقضححاء فمححات المححوت عليححه قححدرسنا ) أي) (( قضين ا آخره
:  سنوعان وتعالى لسبحاسنه الله وقضاء قدري

لميي ا فهنحححا وشحححرعي قحححدري نل نف نن ا ((  أي نضيي ذه نق أييي نل قحححدري ) القضحححاء) نع
نن ا أي نض نق نو نل ى ((  ذني ذإ نل نب ذئي أسرا ذب ذفي إ نت ا ذك أل لن ا لد ذس أف لت ذض ذفييي نل أر ل

ن ا
ذن أي نت لر اا هذا]4)[اللسراء:) نم  ذلك عليهم قدرسنا أي قدري قضاء أيض
شححرعي قضححاء فإسنه به الله أمر بما تعلق إذا وهذا شرعي : قضاء والثاسني
نضيي ى تعححالى لقححوله نق نو نك ((  وبيي لل نر لدوا نأ لبيي أع لل نت له ذإ لنييي ا )[اللسححراء:) ذإ

اا قضاء كان لو إذ شرعي قضاء هنا فالقضاء]23 النححاس ولعبححد لوقع قدري
لم ا قدري القضاء هنا إشراك بدون كلهم الله نل نف نن ا ((  أي نضيي ذه نق أييي نل ) أي) نع

ال عصححاه علححى قائما : " ومكث قال فمات عليه قدرسناه والجححن ا ميتححا ححو
الرضححة أكلت حتى بموته تشعر ل عادتها على الشاقة العمال تلك تعمل
اا فخر عصاه لمححا اليححة مححن واضححح المؤلف ذكره الذي ذلك كل " سنعم ميت
ل ول يعملون وهم مات أسنه الجن تعلم ل مدة بقي الموت عليه الله قضى

اا وبقي فمات بذلك كلفهم قد لسنه تاعبين يعملون ؟ ال عصححاه على متكئ أو
ال : " بقي يقول الله رحمه : المؤلف ليححس بالحول البقاء هذا " تقييد حو

أسنححه يححدرون ول يححديه بين يعملون وهم مدة بقي أسنه لشك لكن دليل عليه
متكئ إسنه وقولنا دليل إلى يحتاج هذا بأكثر أو بأقل أو بحول سنقيده أو ميت
إل يمكححن ل ) وهححذا) خر (( فلم ا قال لسنه الية من دليل فيه عصاه على
أم نم ا((  يقول متكئ وهو له لل نليي ى ند ذه نع ذت أنو لل نميي لة ذإ لبيي ذض ندا أر ل

ن ) مصححدر) ا
المححراد هححل الرض كلمححة الرضة أكلتها المفعول ل للبناء الخشبة أرضت

ون الحتي الدابحة أي الجنحس بهحا ا المحراد أو الرض فحي تك ؟ المصحدر به
يعنححي الخشبة أرضت قوله من مأخوذ المصدر بها المراد أن يرى المؤلف

تأدبها الخشب تأدب التي الدابة إل موته على دلهم ما يعني الرضة أكلتها
اا يحأرض أرض ؟ إيحش مصححدر أرض كلمححة يكحون فعليه ضحرب مثححل أرضح

اا يضرب اليححة مفهححوم مححن بعيححد اللححه رحمه المؤلف كلم تقرير هذا ضرب
اا المؤلف قرره الذي تفهم ما الرض دابة إل تفهم عندما لسنك الذي بل أبد

من تخرج التي الدابة إل يعني الجنس بالرض المراد أن الذهن إلى يتبادر
لل(( الرض لك أأ نت له   نت نأ نس ) .) ذمن
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